Duurzaamheid
In maart en april 2021 heeft een onderzoek over duurzaamheid in gemeente Doetinchem plaatsgevonden.
In 2016 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
In totaal hebben 1057 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal respondenten kunnen,
met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 2,98%, uitspraken worden gedaan over
de populatie. Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

Duurzaam leven en gedrag
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Het grootste deel van de
respondenten (81%) komt via
artikelen in kranten, tijdschriften of
informatieve programma’s op de
radio en televisie aan informatie
over duurzaam/ milieubewust
leven.

99% Van de
respondenten scheidt
altijd of vaak afval.

De helft (50%) geeft aan altijd of
vaak het vliegtuig te vermijden als
er op vakantie wordt gegaan.
Dat was in 2016 41%.

Percentage goed geïsoleerd

64%
Ik heb dakisolatie

63%
Ik heb gevel/
spouwmuurisolatie

59%
Ik heb HR++ glas/
triple glas

52%
Ik heb vloerisolatie

Duurzaam leven en gedrag
Percentage groene energie
64%
Ik koop groene
stroom bij mijn
energieleverancier

45%
Ik heb zonnepanelen
op mijn dak

7%
Ik heb een warmtepomp
of ander duurzaam
verwarmingssysteem

5%
Ik heb een
zonneboiler

Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan dat ze één of meerdere energiebesparende
maatregelen (nog) niet hebben genomen omdat ze het te duur vinden.

Duurzaam wonen
Stel, u koopt een nieuwe woning. In welke mate
neemt u de energiezuinigheid van de woning
mee in uw overweging om het huis te kopen?

Bij het kopen van een andere woning ben
ik bereid om meer te betalen voor een
energiezuinige woning.

75% (Zeer) grote mate
14% (Zeer) geringe mate
6% De energiezuinigheid is
niet van invloed op mijn
beslissing
5% Weet ik niet/ geen mening

58% (Zeer) mee eens
30% Neutraal
12% (Zeer) mee oneens

Wat zijn, of zouden voor u de redenen zijn, om te investeren in een energiezuinigere woning? Top 3:
Lagere energierekening:
78%

Goed voor het milieu:
76%

Comfort van de woning:
53%

Duurzaamheid in Doetinchem
De Rijksoverheid en gemeente Doetinchem geven (financiële) steun aan inwoners voor investeringen
in energiebesparende maatregelen. Bent u bekend met de onderstaande regelingen? - % Ja
51%
Investerings Subsidie
Duurzame Energie wind

45%
Energie Bespaarfonds –
Energiebespaarlening

38%
Afkoppelsubsidie
regenwater

32%
Toekomstbestendig
Wonen Lening

Duurzaamheid in Doetinchem
Agem Energieloket
40% Van de respondenten is bekend met het Agem Energieloket maar heeft het niet gebruikt.
12% Heeft gebruik gemaakt van de diensten en/of producten van het Agem Energieloket.
52% Hiervan geeft aan de nieuwsbrief te hebben ontvangen.
37% Heeft een bezoek aan huis gehad.
25% Heeft een energiecoach.
25% Heeft meegedaan aan de warmtefoto actie.

Vindt u het zelf belangrijk om over te schakelen
naar een duurzame energievoorziening?

Vindt u het belangrijk dat uw gemeente zich
actief inzet voor een energieneutrale regio?

73% (Zeer) belangrijk
19% Neutraal
5% (Zeer) onbelangrijk
3% Weet ik niet/ geen mening

62% (Zeer) belangrijk
29% Neutraal
5% (Zeer) onbelangrijk
4% Weet ik niet/ geen mening

Grootschalige duurzame energieopwekking in de gemeente
9% Van de respondenten was bekend met de voorwaarden waaronder grootschalige
duurzame energieopwekking als zonne- en windparken binnen Doetinchem mogelijk is.
24% Geeft aan er een beetje mee bekend te zijn.
33% Van de respondenten wist niet dat er voorwaarden zijn.

Was u op de hoogte dat het aardgas
(uiterlijk 2050) wordt vervangen door
andere warmtebronnen?

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeenschap
eigenaar is van (en dus zeggenschap heeft over)
een windmolen- of zonnepark?

61% (Zeer) belangrijk
25% Neutraal
7% (Zeer) onbelangrijk
7% Weet ik niet/ geen mening

90% Is er van op de hoogte
10% Is er niet van op de hoogte

Welke punten zijn volgens u het belangrijkst als we plannen maken voor een aardgasvrij Doetinchem?
Top 3

74%

40%

38%

Betaalbaarheid

Vrijheid van keuze,
onafhankelijk van de keuze van
mijn buren

Duidelijke communicatie van
de naar inwoners

Wat gebeurt er met de resultaten?
Op 20 april heeft de gemeente de Uitvoeringsagenda Doetinchem Natuurlijk Duurzaam 2021-2022 vastgesteld.
In deze uitvoeringsagenda zijn diverse projecten, programma’s en processen opgenomen die gaan bijdragen
aan de energietransitie in Doetinchem. Uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt bij de aanpak van en
communicatie over deze projecten, programma’s en processen.

